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Introduktion
Når du besøger vores website www.pmvagt.dk | CVR nummer 31701767, indsamles der oplysninger
om dig, som vi konkret ikke benytter i dagligdagen. Således gemmer vi ikke oplysningerne i et
kartotek eksempelvis.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles tekniske oplysninger på vores hjemmeside om dig, bør du slette
dine cookies - se en vejledning HER - og undlade videre brug af vores hjemmeside.
Vi optager også video i forbindelse med opsætning af eksempelvis alarmudstyr hos kunder. PM Vagt
skilter altid jævnfør lovgivningen på Bevogtningsstedet (herefter kaldet: kunden), så alle er klar over,
der optages video på stedet.

Video
Hos nogle kunder opsætter PM Vagt udstyr, der er i stand til at optage video i en i forvejen aftalt
retning. PM Vagt benytter kun disse optagelser i forbindelse med, at kunden ønsker at følge
eksempelvis et byggeris udvikling, eller hvis en kriminel handling er forekommet.

Politiet
PM Vagt udleverer altid eventuelle videooptagelser til politiet jævnfør gældende lovgivning, hvis
politiet måtte kræve dette i forbindelse med en kriminel handling, som måtte være indfanget af
videoudstyret. Det skal specifikt skrives ind i kontrakten med PM Vagt, hvis kunden ønsker en
dommerkendelse før en udlevering ved en kriminel handling. PM Vagt respekterer kundens ønsker i
så henseende.
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Genkendelse af personer og sletning af optagelser
Hvis det er muligt at genkende personer på videooptagelserne, og der ikke foreligger en kriminel
handling, opbevares videooptagelserne højest i op til 30 dage. I praksis vil ingen se optagelserne i
dagligdagen, hvis der ikke har været foretaget en kriminel handling.
Det er kun PM Vagts personale, som har adgang til videoudstyret og dermed optagelserne; med
mindre der er forekommet en kriminel handling. Ved en kriminel handling kan kunden også få
optagelserne at se.
Optage-kasetten genbruger pladsen, og derved vil der automatisk ske en sletning af ældre optagelser
af sig selv. Ved en bevogtningsopgaves endelige ophør, sletter PM Vagt alle optagelser fra
bevogtningsstedet – eneste undtagelse herfor er, hvis politiet måtte efterspørge en videooptagelse i
forbindelse med en kriminel handling, der er optaget af videoudstyret.

Cookies på hjemmesiden
Vores hjemmeside www.pmvagt.dk anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer,
mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik - på denne
hjemmeside bruges cookies kun til at give dig en smidigere læseoplevelse.

Personoplysninger
"Personoplysninger" er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du
benytter vores website indsamler og behandler "systemet" en række sådanne informationer. Det sker
eksempelvis ved almindelig tilgang af indhold, og hvis du for eksempel bruger vores kontaktformular.

Siden indsamler automatisk typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger
om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du
klikker på (interesser).
Vi bruger ikke disse oplysninger i vores dagligdag, og vi opretter ikke et specifikt kartotek for at
gemme disse oplysninger. Rent teknisk gemmes der visse oplysninger hos vores webhotel leverandør,
og som skrevet før bruger vi ikke disse oplysninger i vores arbejde.
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I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles
desuden: navn, telefonnummer, e-mail, adresse og øvrige oplysninger, du måtte indtaste. Det vil
typisk være i forbindelse med brug af vores kontaktformular og ved eksempelvis jobansøgninger.
Ved at indtaste oplysningerne accepterer du, at vi kan have den slags oplysninger liggende i vores
mail indbakke eksempelvis. Vi opretter ikke et kartotek - hverken elektronisk eller papirmæssigt - for
særskilt at indtaste dine oplysninger.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke
længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det
er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Den korte version
er, at vi ikke opretter noget kartotek for at gemme dine oplysninger.

Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til
det. Vi sælger ikke dine oplysninger eller opretter kartotek på dig. Vi benytter en dansk webhotel
leverandør.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. I vores tilfælde vil det sige,
at vi har modtaget og sendt e-mails til dig - eksempelvis hvis du har benyttet vores kontaktformular.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. I så fald vil vi slette dine e-mails
på forlangende. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også
mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

